ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.
Produkt:
VIP PMX SPEZIALREINIGER 4910-15 (197-0)
V.Nr. 30908/30909
Dato: 11.06.2009
Erstatter:
Side: 1(4)
1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN
Produktets navn:
VIP PMX Spezialreiniger 4910-15
Firmanavn:
Baden-Jensen A/S
Adresse:
Baltorpbakken 16
Postnr./By
2750 Ballerup
Tlf.nr.
44 66 68 00
Telefax:
44 66 60 14
Kontaktperson:
Anna Grete Boye, Kolding
agb@baden-jensen.dk
Tlf.nr.:
75 50 18 04 (ma.-to. 08.00-16.30/fr. 08.00-13.30)
Telefax:
75 50 74 40
Rekvirering af datablade:
Jytte Schmidt
js@baden-jensen.dk
Anvendelsesområde:
specialrensemiddel
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG
_________________________________________________________________________________________
2. FAREIDENTIFIKATION
Dette produkt er ikke mærkningspligtigt.
Særlige farehenvisninger for mennesker og miljø:
Produktet indeholder ingen organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetaller og formaldehyd.
_________________________________________________________________________________________
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning. (Symbol og R-sætninger er for det rene stof)
Kemiske karakteristika: Vandbaseret rengøringsmiddel.
Beskrivelse: Blanding af nedenstående anførte stof tilsat ufarlige blandinger.
Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.
EINECS.nr. CAS.nr.
Navn
Koncentration
Symbol
R-sætn.
anioniske tensider, fosfater, ikke ioniske tensider
<5%
Ved risikoberegning må de specificerede procentandele ikke adderes, idet det kan medføre fejlfortolkninger.
Tegnforklaring: TX=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsskadelig, Xi=lokalirriterende, E=eksplosiv, O=brandnærende,
Fx=yderst brandfarlig, N=miljøfarlig, Mut=mutagen, Carc=kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk

_________________________________________________________________________________________
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Generelt:
Ingen særlige forholdsregler.
Indånding:
Ingen særlige forholdsregler
Øjnene:
Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op.
Søg læge.
Huden:
Ikke hudirriterende, men vi anbefaler at undgå at komme i direkte hudkontakt med det koncentrerede stof. Forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes.
Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer
maveindhold i lungerne. Kontakt læge ved vedvarende ubehag.
Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra
det forbrændteområde. Hvis lægehandling er nødvendig, fortsættes skyldningen, indtil en læge
overtager behandlingen.
_________________________________________________________________________________________
5. BRANDBEKÆMPELSE
Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.
Værnemidler: Ingen særlige forholdsregler.
_________________________________________________________________________________________
6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD
Værnemidler: Ingen særlige forholdsregler. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks.
sand, jord eller granulat og anbring det i engangsbeholdere (se punkt 13). Hvis udledning til miljøet ikke kan
undgås fortyndes spildet med masser af vand. Der frigives ingen farlige stoffer
_________________________________________________________________________________________
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Håndtering
Sikkerhedsanvisninger: Hold beholderen tæt lukket.
Brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler
Opbevaring
Ingen særlige forholdsregler
_________________________________________________________________________________________
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Foranstaltninger
Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe begrænses til et minimum samt kontakt med
huden undgås. Produktet indeholder ingen relevanter mængder af stoffer, der bør iagttages i relation til
grænseværdier.
Personlige værnemidler
Åndedrætsværn:
Er ikk epåkrævet.
Handsker:
Anvend handsker (fx gummi) i henhold til leverandørens anbefalinger.
Øjenværn:
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
Beskyttelse af hud:
Anvend evt. særligt arbejdstøj.
Beskyttelse af miljø: Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb i større mængder.
_________________________________________________________________________________________
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
Tilstand:
flydende
Farve:
farveløs
Lugt:
lugtfri
Flammepunkt:
Ikke målbart
Antændelsestemperatur:
Kogepunkt
100°C
Damptryk (20°C)
23 hPa
Vægtfylde ved 20°C:
1,0 g/cm3
pH-værdi
9,5 pH (DIN 19268, Y, DFG)
________________________________________________________________________________________
10. STABILITET OG REAKTIVITET
_________________________________________________________________________________________
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Sundhedsfarlige egenskaber).
INDÅNDING:
Ikke farlig at indånde
HUD:
Organiske opløsningsmidler affedter huden. Der foreligger ingen oplysninger om irritation
af huden, men vi anbefaler at undgå hudkontakt.
ØJNENE:
Der foreligger ingen oplysninger om irritation, men vi anbefaler at skylle øjnene omhyggeligt
hvis stoffet kommer i øjnene.
Ifølge vor viden foreligger der ingen oplysninger om sundhedsskadelige virkninger af stoffer i produktet.
_________________________________________________________________________________________
12. MILJØOPLYSNINGER
Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om
klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 3 og 15 for yderligere information.
Anden information:
Produktet må ikke udledes i kloak, vandløb eller på jorden.
_________________________________________________________________________________________
13. BORTSKAFFELSE
Rester af produktet er ikke klassificeret som kemikalieaffald.
EAK-kode_
20 00 00

Betegnelse:
KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRIOG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

Forurenede emballager:
- Anbefaling
Tomme emballager kan renses med vand og genanvendes.
_________________________________________________________________________________________
14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og
IMDG for søtransport.
Ikke klassificeret som farligt gods.
_________________________________________________________________________________________
15. OPLYSNINGER OM REGULERING
Mærkning:
I overensstemmelse med Miljøministeriets „bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg
og opbevaring af kemiske stoffer og produkter“ samt Arbejdstilsynets „bekendtgørelse om fastsættelse af
kodenumre“ er produktet mærket som følger:
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Faremærkning:

Indeholder:

Produktet er ikke klassificeret som falrigt.
_________________________________________________________________________________________
16. ANDRE OPLYSNINGER
R-sætninger fra afsnit 2:
Krav om særlig uddannelse:
Anvendelsesbegrænsninger:
Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning.
Brugerens arbejdsforhold er udenfor vor kontrol. Anvisninger i dette sikkerhedsdatablad er givet under
forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1 og det pågældende anvendelsestekniske
datablad, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette
sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.
Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.
Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne:

